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Ændringsforslag 207
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,15  EUR pr. minut.

Or. de

Begrundelse

De strukturelle foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, har til formål at forbedre 
konkurrencesituationen på roamingmarkedet. Dette kan imidlertid kun lykkes, hvis det bliver 
attraktivt for nye aktører at komme ind på markedet. Derfor skal de øvre grænser for 
taksterne være udformet på en sådan måde, at de er rentable og dækker omkostningerne ind, 
også for nye markedsaktører.

Ændringsforslag 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,11  EUR pr. minut.
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Or. en

Ændringsforslag 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,13  EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 210
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,10  EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 211
Amalia Sartori, Lara Comi



AM\888051DA.doc 5/91 PE478.645v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,13  EUR pr. minut.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 212
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,13  EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige  0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,10  EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 214
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,11  EUR og 0,07  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,07 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. de
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Begrundelse

De strukturelle foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, har til formål at forbedre 
konkurrencesituationen på roamingmarkedet. Dette kan imidlertid kun lykkes, hvis det bliver 
attraktivt for nye aktører at komme ind på markedet. Derfor skal de øvre grænser for 
taksterne være udformet på en sådan måde, at de er rentable og dækker omkostningerne ind, 
også for nye markedsaktører.

Ændringsforslag 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,08  EUR og 0,05  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,04 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,07  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 samt 0,06 den 1. juli 2015.
Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 217
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,06  EUR og 0,04  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 



AM\888051DA.doc 9/91 PE478.645v01-00

DA

0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

0,04 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og 0,07  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,07 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,07  EUR og 0,04  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,04 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 220
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,07  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,07 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
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dog artikel 13. dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli 2014 .

Or. ro

Ændringsforslag 222
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
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på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,05  EUR og 0,03  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,03 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 223
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til 0,04  EUR og 0,03  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,03 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 224
Robert Goebbels
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes  ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i  Unionen  i løbet 
af den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund og justeret for at gøre det muligt 
for operatøren af det besøgte net at kræve 
betaling for en indledende 
minimumsperiode på højst 30 sekunder.

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes  ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i  Unionen  i løbet 
af den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund.

Or. en

Ændringsforslag 225
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes  ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i  Unionen  i løbet 
af den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund og justeret for at gøre det muligt 
for operatøren af det besøgte net at kræve 
betaling for en indledende 
minimumsperiode på højst 30 sekunder.

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes  ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i  Unionen  i løbet 
af den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund.

Or. en
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Ændringsforslag 226
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart 
og tydeligt at tilvejebringe og aktivt tilbyde 
alle deres roamingkunder en eurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. Eurotariffen 
må ikke indebære tillægsudgifter til 
abonnement eller andre faste eller 
regelmæssige udgifter, og den kan 
kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst.

1. Hjemmeudbydere er forpligtet til ikke at 
diskriminere med væsentligt højere priser 
for roamingkunder end for hjemlige 
kunder og til klart og tydeligt at 
tilvejebringe og aktivt tilbyde alle deres 
roamingkunder en eurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. Eurotariffen 
må ikke indebære tillægsudgifter til 
abonnement eller andre faste eller 
regelmæssige udgifter, og den kan 
kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst.

Or. en

Ændringsforslag 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,20
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,04  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,15  EUR og  0,10
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. januar 2014 og for modtagne opkald til .
0,03 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
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30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

30. juni 2014, hvor der ikke længere må 
være prisforskel mellem hjemlige opkald 
og roamingopkald.

Or. en

Ændringsforslag 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,21
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,09  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,16  EUR og  0,11
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,07 EUR  den 1. juli  2013 og 0,05 EUR 

den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver på 0,05 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
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eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,30
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og 0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,25  EUR den 1. juli 
2013, 0,21  EUR  og 0,18 EUR 
henholdsvis den 1. juli 2014 og den 1. juli 
2015, og for modtagne opkald til 0,08
EUR  den 1. juli  2013, til 0,07 EUR den 
1. juli 2014 og til 0,06 EUR den 1. juli 
2015. Disse regulerede maksimale 
detailtakster for eurotariffen forbliver 
gyldige indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 230
Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,33
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,12  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,29  EUR og  0,25
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,11 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
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19. 19.

Or. de

Begrundelse

De strukturelle foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, har til formål at forbedre 
konkurrencesituationen på roamingmarkedet. Dette kan imidlertid kun lykkes, hvis det bliver 
attraktivt for nye aktører at komme ind på markedet. Derfor skal de øvre grænser for 
taksterne være udformet på en sådan måde, at de er rentable og dækker omkostningerne ind, 
også for nye markedsaktører.

Ændringsforslag 231
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,28
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,24  EUR og  0,20
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,06 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Ændringsforslag 232
Giles Chichester

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,35
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,25  EUR og  0,15
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,08 EUR  den 1. juli  2013 og 0,06 EUR

den 1. juli  2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,30
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og 0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,25  EUR og 0,21
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,08 EUR  den 1. juli  2013 og 0,07 EUR

den 1. juli 2014 . Disse regulerede 
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eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 234
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,30
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,25  EUR og  0,21
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,08 EUR  den 1. juli  2013 og 0,07 EUR

den 1. juli  2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 235
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,20
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,06  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,15  EUR og  0,10
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,05 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 236
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for 
en eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan 
variere fra roamingopkald til 
roamingopkald, men må pr. 1. juli 2012
ikke overstige  0,32  EUR pr. minut for 
ethvert foretaget opkald  og  0,11  EUR 
pr. minut for ethvert modtaget opkald.
Prisloftet for foretagne opkald nedsættes 
til  0,28  EUR og  0,24  EUR  
henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 
2014 og for modtagne opkald til . 0,10 

udgår
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EUR  den 1. juli  2013 . Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 237
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,20
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,04  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,15  EUR og  0,10
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,03 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

Afgifterne for at modtage roamingopkald bør afskaffes eller i det mindste sænkes drastisk, da 
der ikke pålægges afgifter for at modtage opkald i hjemlandet. Endvidere er det afgiftsfrit at 
modtage sms'er både hjemme og via roaming.

Ændringsforslag 238
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,18
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 og 0,08 EUR

den 1. juli  2014 . Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2017, 
jf. dog artikel 19.

Or. en

Begrundelse

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Ændringsforslag 239
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 .

Or. ro

Ændringsforslag 240
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan 
hjemmeudbyderen kræve betaling for en 
minimumsperiode på højst 30 sekunder 
for opkald, for hvilke der gælder en 
eurotarif.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 241
András Gyürk
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan 
hjemmeudbyderen kræve betaling for en 
minimumsperiode på højst 30 sekunder 
for opkald, for hvilke der gælder en 
eurotarif.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 242
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere skal automatisk anvende 
en eurotarif for alle eksisterende
roamingkunder , bortset fra de  kunder, 
som allerede  udtrykkeligt har  valgt en 
særlig roamingtakst eller -pakke,  hvorved 
de nyder fordel af en anden takst for 
regulerede roamingopkald end den,  de 
ville blive opkrævet, hvis de ikke havde 
foretaget et sådant valg.

Hjemmeudbydere skal automatisk anvende 
en eurotarif for alle eksisterende
roamingkunder , bortset fra de  kunder, 
som allerede  udtrykkeligt har  valgt et 
tilbud, som opfylder betingelserne i artikel 
4, stk. 6a, eller en særlig roamingtakst eller 
-pakke,  hvorved de nyder fordel af en 
anden takst for regulerede roamingopkald 
end den,  de ville blive opkrævet, hvis de 
ikke havde foretaget et sådant valg.

Or. en

Ændringsforslag 243
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan  anmode om at 5. Alle roamingkunder kan  anmode om at 
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skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant 
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs.  taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
tre måneder.

skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant 
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs.  taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
én måned.

Or. en

Ændringsforslag 244
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan  anmode om at 
skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs.  taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 

5. Alle roamingkunder kan  anmode om at 
skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant 
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs.  taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
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minimumsperiode, som ikke må overskride
tre måneder.

minimumsperiode, som ikke må overskride
én måned.

Or. ro

Ændringsforslag 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Med virkning fra den 1. juli 2012 
opretter hjemmeudbydere, som opererer i 
et grænseområde, en overgangstarifzone 
for opkald, hvor forbrugerne betaler en 
standardtakst uden hensyn til det 
tilgængelige netværks nationalitet.
Overgangstarifferne for opkald må ikke 
overstige de hjemlige takster. Disse zoner 
bør være op til 10 km brede på hver side 
af grænsen.

Or. en

Ændringsforslag 246
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hjemmeudbydere må kun begrænse 
roamingopkald i de tilfælde, hvor en 
kunde udtrykkeligt forlanger dette, eller 
hvor regningen har nået en bestemt 
grænse.

Or. de
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Ændringsforslag 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2013 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 
0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 248
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms og nedsættes pr. 1. juli 

2013 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 
0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 19.
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forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Begrundelse

BEREC’s konservative omkostningsoverslag går fra 0,3 til 1,39 cent pr. minut med et 
gennemsnit på 0,41 cent. Det forekommer vanskeligt at begrunde en takst på 2 cent. 1 cent 
ville være mere på sin plads.

Ændringsforslag 249
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,02  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,01 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,01 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
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gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige 
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms og nedsættes pr. 1. juli 

2013 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 
0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 251
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart 
og gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en sms-eurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. Sms-
eurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst, jf. dog de øvrige 
bestemmelser i denne artikel.

1. Hjemmeudbydere må ikke diskriminere 
med væsentligt højere marginaler og 
højere priser til roamingkunder end til 
hjemlige kunder og er forpligtet til klart og 
gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en sms-eurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2. Sms-
eurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst, jf. dog de øvrige 
bestemmelser i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,07  EUR. Prisloftet 
sænkes til 0,06 den 1. juli 2013 og til 0,05 
den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 
2014, hvor der ikke længere er prisforskel 
mellem hjemlige sms'er og roaming-
sms'er.

Or. en

Ændringsforslag 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 sænkes 
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR, til 0,07 EUR den 1. 
juli 2013 og til 0,05 EUR den 1. juli 2014.
Den regulerede maksimale detailtakst for 
sms-eurotariffen forbliver EUR 0,05, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 sænkes 
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR, til 0,07 EUR den 1. 
juli 2013 og til 0,06 EUR den 1. juli 2014.
Den regulerede maksimale detailtakst for 
sms-eurotariffen forbliver EUR 0,06 indtil 
den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 255
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,06  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,06 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 må den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, ikke overstige  0,08  EUR. Den 
regulerede maksimale detailtakst for sms-
eurotariffen forbliver EUR 0,08 indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Ændringsforslag 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 sænkes 
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR, til 0,07 EUR den 1. 
juli 2013 og til 0,06 EUR den 1. juli 2014.
Den regulerede maksimale detailtakst for 
sms-eurotariffen forbliver EUR 0,06 indtil 
den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
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engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 258
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 sænkes 
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR, til 0,07 EUR den 1. 
juli 2013 og til 0,06 EUR den 1. juli 2014.
Den regulerede maksimale detailtakst for 
sms-eurotariffen forbliver EUR 0,06 indtil 
den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 259
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,07  EUR. Prisloftet 
sænkes til 0,06 EUR den 1. juli 2013 og til 
0,05 EUR den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 
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2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 260
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den 
regulerede maksimale detailtakst for sms-
eurotariffen forbliver EUR 0,10 indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 261
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,07  EUR. Prisloftet 
sænkes til 0,06 EUR den 1. juli 2013 og til 
0,05 EUR den 1. juli 2014. Den regulerede 
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2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19. maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 262
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012 sænkes 
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR den 1. juli 2013 og 
til 0,06  EUR den 1. juli 2014. Den 
regulerede maksimale detailtakst for sms-
eurotariffen forbliver EUR 0,06 indtil den 
30. juni 2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Begrundelse

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.  
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.
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Ændringsforslag 263
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med virkning fra den 30. juni 2012 
opstiller udbyderne ydelseskriterier for 
leveringen af roaming-sms-tjenester og 
offentliggør disse. Ydelseskriterierne skal 
fremgå af alle tilbud og af fakturaerne til 
roamingkunderne. En roaming-sms må 
under ingen omstændigheder nå frem til 
modtageren mere end fem minutter efter, 
at den er sendt. Udbyderne i hjemlandet 
må ikke modtage nogen godtgørelse fra 
deres roamingkunder for roaming-sms'er, 
som når frem til modtageren mere end 
fem minutter efter, at den er sendt.

Or. ro

Ændringsforslag 264
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hjemmeudbydere skal anvende en sms-
eurotarif for alle nye roamingkunder, der 
ikke udtrykkeligt vælger en anden 
roaming-sms-takst eller en takstpakke for 
roamingtjenester, der indeholder en anden 
takst for regulerede roaming-sms'er.

5. Hjemmeudbydere skal anvende en sms-
eurotarif for alle nye roamingkunder, der 
ikke udtrykkeligt vælger et tilbud, som 
opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 6a, 
eller en anden roaming-sms-takst eller en 
takstpakke for roamingtjenester, der 
indeholder en anden takst for regulerede 
roaming-sms'er.

Or. en
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Ændringsforslag 265
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift 
skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet end roaming.
Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet 
indtil den tidligere roamingtakst har været 
gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride
tre måneder. En sms-eurotarif kan til 
enhver tid kombineres med en eurotarif.

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift 
skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet end roaming.
Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet 
indtil den tidligere roamingtakst har været 
gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride
én måned. En sms-eurotarif kan til enhver 
tid kombineres med en eurotarif.

Or. en

Ændringsforslag 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Med virkning fra den 1. juli 2012 
opretter hjemmeudbydere, som opererer i 
et grænseområde, en overgangstarifzone 
for sms-tjenester, hvor forbrugerne 
betaler en standardtakst uden hensyn til 
det tilgængelige netværks nationalitet.
Overgangstarifferne for sms'er må ikke 
overstige de hjemlige takster. Disse zoner 
bør være op til 10 km brede på hver side 
af grænsen.

Or. en
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Ændringsforslag 267
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Hjemmeudbydere må kun begrænse 
sms'er i de tilfælde, hvor en kunde 
udtrykkeligt forlanger dette, eller hvor 
regningen har nået en bestemt grænse.

Or. de

Ændringsforslag 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,25 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,15 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en
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Ændringsforslag 269
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. 
megabyte sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må fra den 1. juli 2012 ikke 
overstige et sikkerhedsloft på 10 EUR pr. 
gigabyte sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 10 EUR pr. gigabyte sendte data, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 270
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens udbyder af 
roamingtjenester for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
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regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,03 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 271
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 50 EUR fra den 1. juli 
2012, 40 EUR fra den 1. juli 2013 og 30 
EUR fra den 1. juli 2014 pr. gigabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 30 EUR pr. gigabyte sendte data, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 272
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
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hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,23 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,17 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 273
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,03 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 274
Amalia Sartori, Lara Comi
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,23 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,17 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 275
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,20 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,10 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,05 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
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sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,05 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,23 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,17 EUR fra den 1. juli 2013, 0,10
EUR fra den 1. juli 2014 og 0,08 EUR fra 
den 1. juli 2015 pr. megabyte sendte data.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst 
for levering af regulerede 
dataroamingtjenester forbliver derefter 
0,08 EUR pr. megabyte sendte data, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 277
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
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udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. januar 2014 pr. 
megabyte sendte data. Den maksimale 
engrostakst forbliver derefter 0,03 EUR pr. 
anvendt megabyte, indtil den 30. juni 
2014, hvor der ikke længere er prisforskel 
mellem hjemlige data og roamingdata.

Or. en

Ændringsforslag 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 200 EUR fra den 1. juli 
2012, 150 EUR fra den 1. juli 2013 og 100
EUR fra den 1. juli 2014 pr. gigabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 100 EUR pr. gigabyte sendte data, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en
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Ændringsforslag 279
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,03 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
megabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 
udregnet pr. kilobyte.

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
gigabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 
udregnet pr. kilobyte.
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Or. en

Ændringsforslag 281
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Opgørelse af datavolumen inden for de 

gennemsnitlige engrostakster
Datavolumen for de gennemsnitlige 
engrostakster, som operatøren af et besøgt 
net beregner til roamingkundens 
hjemmeudbyder for afviklingen af 
regulerede dataroamingtjenester via det 
pågældende besøgte net, opgøres i 
terabyte.

Or. de

Begrundelse

Den hurtige teknologiske udvikling inden for telekommunikationen gør det nødvendigt at 
transmittere datavolumen i engrosleddet i størrelsesordenen terabytes.

Ændringsforslag 282
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Roamingudbydere er forpligtet til klart 
og gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2.
Dataeurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 

1. Roamingudbydere må ikke diskriminere 
med væsentligt højere marginaler og 
højere priser til roamingkunder end til 
hjemlige kunder og er forpligtet til klart og 
gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2.
Dataeurotariffen må ikke indebære 
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anden detailtakst. tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst.

Or. en

Ændringsforslag 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Roamingudbydere er forpligtet til klart 
og gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2.
Dataeurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst.

1. Roamingudbydere er forpligtet til klart 
og gennemskueligt at tilbyde alle deres 
roamingkunder en dataeurotarif i 
overensstemmelse med stk. 2.
Dataeurotariffen må ikke indebære 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og den 
kan kombineres med en hvilken som helst 
anden detailtakst. Dataeurotariffen skal 
omfatte begrebet netneutralitet med 
hensyn til al dataanvendelse, i 
særdeleshed adgangen til VOIP og andre 
lignende tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
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overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

overstige 0,50 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2014, hvor der ikke længere er prisforskel 
mellem hjemlige data og roamingdata.

Or. en

Ændringsforslag 285
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,15 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,12 EUR og 0,09 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,09 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 500 EUR pr. gigabyte. Prisloftet 
for dataroamingtjenester nedsættes til 300
EUR og 200 EUR pr. gigabyte data 
henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst forbliver derefter 200 EUR pr. 
gigabyte, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 287
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,15 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,12 EUR og 0,09 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2014, hvor der ikke længere er prisforskel 
mellem hjemlige data og roamingdata.

Or. en
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Ændringsforslag 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014 og til 0,25 EUR den 1. 
juli 2015. Den regulerede maksimale 
detailtakst forbliver derefter 0,25 EUR pr. 
megabyte indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 289
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.
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Or. en

Ændringsforslag 290
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,75 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,25 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,25 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
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maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 292
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 293
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 100 EUR pr. gigabyte. Prisloftet 
for dataroamingtjenester nedsættes til 60
EUR og 30 EUR pr. gigabyte data 
henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst forbliver derefter 30 EUR pr. 
gigabyte indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 294
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,25 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,15 EUR og 0,10 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,10 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 295
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr.
megabyte data henholdsvis den 1. juli 
2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 20 EUR pr. gigabyte. Den 
maksimale detailtakst for levering af 
roamingdata under 1 gigabyte sættes 
proportionalt med 20 EUR pr. gigabyte.
Den regulerede maksimale detailtakst 
forbliver derefter 20 EUR pr. gigabyte
indtil den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 
og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,50 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.
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Hjemmeudbydere må ikke opkræve 
ekstrabeløb fra deres roamingkunder for 
brug af applikationer eller tjenester, som 
f.eks. VOIP.

Or. en

Ændringsforslag 297
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Begrundelse

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.
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Ændringsforslag 298
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,45 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,35 EUR og 0,25 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014.

Or. ro

Ændringsforslag 299
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver hjemmeudbyder afregner sine 
roamingkunders regulerede 
dataroamingtjenester, for hvilke der gælder 
en eurotarif, pr. kilobyte.

Enhver hjemmeudbyder afregner sine 
roamingkunders regulerede 
dataroamingtjenester, for hvilke der gælder 
en eurotarif, pr. megabyte.

Or. ro

Ændringsforslag 300
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
hjemmeudbydere anvende en dataeurotarif 
for alle nye roamingkunder, der ikke 
udtrykkeligt vælger en anden 
dataroamingtakst eller en takstpakke for 
roamingtjenester, der indeholder en anden 
takst for regulerede dataroamingtjenester.

4. Fra og med den 1. juli 2012 skal 
hjemmeudbydere anvende en dataeurotarif 
for alle nye roamingkunder, der ikke 
udtrykkeligt vælger et tilbud, som opfylder 
betingelserne i artikel 4, stk. 6a, eller en 
anden dataroamingtakst eller en takstpakke 
for roamingtjenester, der indeholder en 
anden takst for regulerede 
dataroamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 301
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra dataeurotariffen under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser.
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end 
roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte 
skiftet indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
tre måneder. En dataeurotarif kan til 
enhver tid kombineres med en sms-
eurotarif og en eurotarif.

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra dataeurotariffen under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser.
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end 
roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte 
skiftet indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
én måned. En dataeurotarif kan til enhver 
tid kombineres med en sms-eurotarif og en 
eurotarif.

Or. en
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Ændringsforslag 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Med virkning fra den 1. juli 2012 
opretter hjemmeudbydere, som opererer i 
et grænseområde, en overgangstarifzone 
for datakommunikationstjenester, hvor 
forbrugerne betaler en standardtakst uden 
hensyn til det tilgængelige netværks 
nationalitet. Overgangstarifferne for 
datakommunikation må ikke overstige de 
hjemlige takster. Disse zoner bør være op 
til 10 km brede på hver side af grænsen.

Or. en

Ændringsforslag 303
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Opgørelse af datavolumen inden for de 

gennemsnitlige detailtakster
Datavolumen for de gennemsnitlige 
detailtakster i en dataeurotarif, som en 
hjemmeudbyder beregner til sin 
roamingkunde for afviklingen af 
regulerede dataroamingtjenester, opgøres 
i gigabyte.

Or. de

Begrundelse

Den hurtige teknologiske udvikling inden for telekommunikationen gør det nødvendigt at 
transmittere datavolumen i detailleddet i størrelsesordenen gigabytes.
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Ændringsforslag 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a

Enhedstarif

Med virkning fra 1. juli 2015 stiller de 
udbydere, som tilbyder både indenlandsk 
kommunikation og roaming, som 
supplement til deres eksisterende tariffer 
en enhedstarif for opkald, sms og 
dataanvendelse til rådighed for alle deres 
kunder og offentliggør den. Tariffen skal 
tilbyde identiske priser, uanset om kunden 
benytter roaming eller ej.
Enkelttariffen må ikke overskride de i 
artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og artikel 
12, stk. 2, anførte prisgrænser.

Or. en

Ændringsforslag 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Betingelser for fremskyndet ophævelse af 

engros- og detailprislofterne
1. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på 
roamingmarkederne indsamler BEREC 
jævnligt oplysninger om udviklingen i 
detail- og engrostaksterne for taletelefoni-
, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
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oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.
2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst 
for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-
, sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der 
ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. 
juni 2018 falder til 75 % eller mindre af 
de maksimale engrostakster, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og 
artikel 11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
4. De pågældende maksimumtakster 
ophører med at være gældende fra den 
første dag i måneden efter 
offentliggørelsen af de oplysninger, der 
dokumenterer, at betingelserne i 
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henholdsvis stk. 2. eller stk. 3 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 75 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 50 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 75 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 75 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, i mindst 75 % af 
medlemsstaterne finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 308
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst 
for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-
, sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der 
ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. 
juni 2018 falder til 75 % eller mindre af 
de maksimale engrostakster, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og 
artikel 11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 

udgår
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roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. ro

Ændringsforslag 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, falder 
til 50 % eller mindre af de maksimale 
detailtakster, der er fastsat i artikel 7, stk. 
2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, 
finder de maksimale detailtakster for den 
pågældende roamingtjeneste ikke længere 
anvendelse. Kommissionen undersøger 
jævnligt på grundlag af de 
markedsoplysninger, der indsamles af 
BEREC, om denne betingelse er opfyldt, 
og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-
udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende de oplysninger, der dokumenterer, 
at de maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. en
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Ændringsforslag 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i givet 
fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

3. De maksimale detailtakster, der er 
fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 2, finder ikke længere 
anvendelse, så snart der findes et reelt 
indre marked for mobil kommunikation 
med én enhedstarif, hvilket forbyder 
diskriminerende prispolitik mellem 
kommunikation i hjemlandet og i EU. Når
denne betingelse er opfyldt, offentliggør 
Kommissionen umiddelbart i C-udgaven af 
Den Europæiske Unions Tidende, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 311
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.

udgår
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Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. ro

Ændringsforslag 312
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De pågældende maksimumtakster 
ophører med at være gældende fra den 
første dag i måneden efter 
offentliggørelsen af de oplysninger, der 
dokumenterer, at betingelserne i 
henholdsvis stk. 2. eller stk. 3 er opfyldt.

4. De pågældende maksimumtakster må 
kun ophæves, når der kan fæstes lid til, at 
markedskræfterne er tilstrækkelige til at 
begrænse priserne til det niveau, som 
anses for rimeligt af lovgiverne, i hele EU 
og både for massemarkedsturister og for 
hyppige brugere af roaming.

Or. en

Ændringsforslag 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemskuelighed i detailtaksterne for 
regulerede roamingopkald og roaming-
sms'er

Gennemskuelighed i detailtaksterne for 
roamingopkald og roaming-sms'er

Or. en
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Ændringsforslag 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i et givet 
besøgt land; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i et andet land 
end det, hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 315
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
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gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat eller et 
tredjeland; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, eller et andet 
tredjeland end det, hvori kundens 
hjemmenet er beliggende, undtagen i de 
tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i et givet
besøgt land; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i et andet land 
end det, hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden er mindst 18 år og har 
meddelt hjemmeudbyderen, at han/hun 
ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.

Or. en

Ændringsforslag 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende roaming-sms'er fra det
besøgte land.

Or. en

Ændringsforslag 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med hver besked skal kunden
have mulighed for nemt og gratis at 
meddele hjemmeudbyderen, at han/hun 
ikke ønsker at modtage beskeder fra den 

I forbindelse med hver besked skal en
kunde, som er mindst 18 år gammel, have 
mulighed for nemt og gratis at meddele 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
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automatiske beskedtjeneste.  En kunde, 
som har givet meddelelse om, at 
vedkommende ikke ønsker de automatiske 
beskeder, kan til enhver tid kræve, at 
hjemmeudbyderen gebyrfrit yder denne 
service igen.

at modtage beskeder fra den automatiske 
beskedtjeneste.  En kunde, som har givet 
meddelelse om, at vedkommende ikke 
ønsker de automatiske beskeder, kan til 
enhver tid kræve, at hjemmeudbyderen 
gebyrfrit yder denne service igen.

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 320
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig
inden for  Unionen , via et mobilopkald 
eller en sms, gratis at anmode om og 
modtage mere detaljerede personaliserede 
takstoplysninger om de roamingtakster, der 
gælder for telefonopkald, sms, mms og 
andre datakommunikationstjenester i det 
besøgte net, såvel som oplysninger om de 
gældende foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig, 
via et mobilopkald eller en sms, gratis at 
anmode om og modtage mere detaljerede 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for 
telefonopkald, sms, mms og andre 
datakommunikationstjenester i det besøgte 
net, såvel som oplysninger om de gældende 
foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig 
inden for  Unionen , via et mobilopkald 
eller en sms, gratis at anmode om og
modtage mere detaljerede personaliserede 
takstoplysninger om de roamingtakster, der 
gælder for telefonopkald, sms, mms og 
andre datakommunikationstjenester i det 
besøgte net, såvel som oplysninger om de 
gældende foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 skal 
kunder, uanset hvor de befinder sig inden 
for  Unionen , via et mobilopkald eller en 
sms, modtage mere detaljerede 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for 
telefonopkald, sms, mms og andre 
datakommunikationstjenester i det besøgte 
net, såvel som oplysninger om de gældende 
foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere forsyner alle brugere 
med fyldestgørende oplysninger om, 
hvordan man undgår utilsigtede 
roamingopkrævninger.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderne foretager det fornødne 
for at sikre, at alle deres roamingkunder 
har kendskab til eurotariffen,  sms-
eurotariffen og dataeurotariffen . De skal 
navnlig  orientere alle roamingkunder om 
betingelserne for eurotariffen,  
betingelserne for sms-eurotariffen og 
senest den 30. juni 2012 om betingelserne 
for dataeurotariffen som fastlagt i artikel 
12 , i  hvert enkelt tilfælde på en klar og 
saglig måde. De skal derefter med faste 
mellemrum sende en påmindelse til alle 
kunder, der har valgt en anden takst.

Hjemmeudbyderne oplyser aktivt alle deres 
roamingkunder om eurotariffen,  sms-
eurotariffen og dataeurotariffen . De skal 
navnlig  orientere alle roamingkunder om 
betingelserne for eurotariffen,  
betingelserne for sms-eurotariffen og 
senest den 30. juni 2012 om betingelserne 
for dataeurotariffen som fastlagt i artikel 
12 , i  hvert enkelt tilfælde på en klar og 
saglig måde. De skal derefter med faste 
mellemrum sende en påmindelse til alle 
kunder, der har valgt en anden takst.

Or. en

Ændringsforslag 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder mulighed for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, som 
giver oplysninger om det samlede forbrug 
i den valuta, i hvilken kunden faktureres 
for regulerede taletelefoni- og sms-
roamingtjenester i ikke-EU-lande, og som 
garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.
Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
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afgrænsede perioder, forudsat at kunden 
på forhånd oplyses om de dertil svarende 
grænser. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt 
på, men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Derudover kan hjemmeudbyderen tilbyde 
sine kunder andre øvre beløb med 
forskellige, dvs. højere eller lavere, øvre 
månedlige øvre beløb.
Den i andet og tredje afsnit omtalte 
standardgrænse gælder for alle kunder, 
der ikke har valgt en anden grænse. For 
kunder under 18 år skal grænsen ligge 
tæt på, men må ikke overskride 20 EUR 
for udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet
apparat, f.eks. pr. sms, når de samlede 
roamingtjenester for sms- og taletelefoni 
har nået 50 % og 80 % af den aftalte 
beløbsgrænse. Kunder, som er mindst 18 
år gamle, kan forlange, at deres 
operatører holder op med at sende 
sådanne meddelelser, og på et hvilket som 
helst tidspunkt og gratis kræve, at 
hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.
Når beløbsgrænsen ellers ville blive 
overskredet, sendes en meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat. Denne meddelelse skal indeholde 
oplysninger om den procedure, der skal 
følges, såfremt kunden fortsat ønsker at 
modtage disse tjenester, og om 
omkostningerne pr. enhed, der forbruges.
Reagerer kunden ikke på opfordringen i 
den modtagne meddelelse, ophører 
hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at 
yde og debitere kunden for regulerede 
roamingtjenester for sms- og taletelefoni, 
med mindre og indtil kunden anmoder 
om, at disse tjenester leveres på ny.
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Hver gang en kunde anmoder om at 
vælge eller at fjerne en udgiftsgrænse, 
skal ændringen foretages gratis inden for 
én arbejdsdag efter modtagelse af 
anmodningen og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger angående 
andre elementer i abonnementet.

Or. en

Begrundelse

Når man anvender roaming uden for EU, bør der også gælde en bestemmelse om ubehagelige 
overraskelser på regningen for roaming med sms og taletelefoni.

Ændringsforslag 325
Matthias Groote

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hjemmeudbyderne giver gratis deres 
kunder mulighed for at downloade 
omfanget af de relevante roamingopkald 
og roaming-sms'er både i antal og i beløb.
Disse oplysninger skal som minimum 
være dagsaktuelle.

Or. de

Ændringsforslag 326
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Efter afsendelse af en sms til en anden 
medlemsstat oplyser udbyderen i tilfælde 
af en fejlbehæftet transmission omgående 
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kunden om dette via sms.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en fuldstændig grænseoverskridende kommunikation skal transmissionen af 
sms'er være sikret.

Ændringsforslag 327
Giles Chichester

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling, medmindre de har truffet 
en aftale om forudbetaling og automatisk 
forhøjelse af kreditten.

Or. en

Begrundelse

Kunder med aftaler om forudbetaling og automatisk fornyelse af kreditten bør være beskyttet 
mod ubehagelige overraskelser på regningen, og vi erkender, at det oprindelige forslag 
utilsigtet kan have fjernet sådanne kunder fra anvendelsesområdet. Vi er også opmærksomme 
på, at nogle kunder med forudbetalingsordninger bliver forhindret i at bruge dataroaming i 
lyset af de gældende forpligtelser.
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Ændringsforslag 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af dataroamingtjenester både 
i og uden for EU, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
dataroamingtjenester i overensstemmelse 
med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling uden automatiske 
supplerende betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester og utilsigtet 
roaming i grænseområder.
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Or. en

Ændringsforslag 330
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer inden 
indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt 
derefter deres kunder om risikoen for 
automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer inden 
indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt 
derefter deres kunder om risikoen for 
automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 332
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat eller 
det pågældende tredjeland, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden har meddelt sin 
hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Or. en

Ændringsforslag 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i det pågældende land, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden har meddelt sin 
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meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Or. en

Ændringsforslag 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

2. Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
dataroamingtjenester til denne kunde i den 
pågældende medlemsstat, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden, som er mindst 18 år 
gammel, har meddelt sin hjemmeudbyder, 
at han ikke ønsker det.

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
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apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste i dette land.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Ændringsforslag 336
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en medlemsstat 
eller et tredjeland, som er et andet land 
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste i denne medlemsstat
eller dette tredjeland. Oplysningerne 
leveres gratis, i det øjeblik roamingkunden 
påbegynder anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Or. en

Ændringsforslag 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land 
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste i dette land.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Ændringsforslag 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede 
dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 
garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.

3. Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for dataroamingtjenester 
udfærdiges i, både i og uden for EU, og 
som garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.

Or. en
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Ændringsforslag 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
mængder. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, 
men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden, 
som er mindst 18 år gammel, på forhånd 
oplyses om de dertil svarende mængder. Et 
af disse beløb (standardbeløbsgrænsen) 
skal ligge tæt på, men må ikke overskride 
50 EUR for udestående udgifter pr. 
månedlig opkrævningsperiode (eksklusive 
moms). For kunder under 18 år skal 
grænsen ligge tæt på, men må ikke 
overskride 20 EUR for udestående 
udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode 
(eksklusive moms).

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden på forhånd oplyses om de dertil 
svarende beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden, som er mindst 18 år gammel, på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for 
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opkrævningsperiode (eksklusive moms). udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
For kunder under 18 år skal grænsen 
ligge tæt på, men må ikke overskride 20 
EUR for udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 50 % og 
80 % af den aftalte beløbs- eller 
mængdegrænse. Kunder, som er mindst 18 
år gamle, skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a

Prissammenligning

Alle oplysninger til kunder om detailpriser 
på roamingtjenester for taletelefoni, sms 
og data skal være inklusive moms.
Kommissionen undersøger også, hvor 
gennemsigtige og sammenlignelige de 
forskellige tariffer er, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, og melder tilbage til 
Parlamentet og Rådet om yderligere tiltag, 
der måtte være nødvendige for at sikre, at 
kunderne let kan sammenligne disse 
tariffer og dermed gøre det lettere at tage 
en beslutning om at skifte fra den ene 
operatør til den anden.

Or. en

Begrundelse

Som det er nu, kan man ikke på en let måde foretage en sammenligning mellem de forskellige 
mobiltelefontariffer, der tilbydes af de forskellige operatører, hvilket skyldes deres 
komplicerede formater og pakkeløsninger. Dette bør Kommissionen undersøge. Det bør også 
præciseres, at for ikke at skjule omkostningerne skal alle prisoplysninger være inklusive 
moms.

Ændringsforslag 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
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gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser , senest den 30. 
marts  2012  og underretter omgående 
Kommissionen om enhver efterfølgende 
ændring af sanktionsbestemmelserne.

gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. De skal indeholde 
en forpligtelse til at kompensere 
abonnenterne, hvis udbyderne lægger 
forsinkelser eller hindringer i vejen for, at 
en abonnent kan skifte til en anden 
roamingudbyder. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser , senest den 30. 
marts  2012  og underretter omgående 
Kommissionen om enhver efterfølgende 
ændring af sanktionsbestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni  
2015 . Kommissionen vurderer navnlig, 

om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. For at tilvejebringe de nødvendige 
ændringer i retning af et indre marked for 
kommunikation med mobiltelefoner, jf. 
artikel 4a, forelægger Kommissionen efter 
høring hos BEREC og andre relevante 
interessenter et nyt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 1. januar 
2013 , som også skal indeholde et forslag 

om at opdatere engrosprislofterne for 
perioden mellem 1. juli 2016 og 30. juni
2020 under hensyntagen til udviklingen i
engrospriserne for levering af taletelefoni, 
sms-tjenester og datakommunikation:

Or. en

Ændringsforslag 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni  
2015 . Kommissionen vurderer navnlig, 

om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni  
2016 . Kommissionen vurderer navnlig, 

om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

Or. en

Ændringsforslag 346
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni  
2015 . Kommissionen vurderer navnlig, 

om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni  
2016 . Kommissionen vurderer navnlig, 

om målene i denne forordning er nået. I 
denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

Or. en

Ændringsforslag 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udviklingen i engros- og detailtaksterne 
for levering af  taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og den tilsvarende 
udvikling inden for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

- udviklingen i engros- og detailtaksterne 
for levering af  taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, sammenlignet med 
taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

Or. en

Begrundelse

Det, der tæller mest, er prisforskellen mellem nationale tariffer og roamingtariffer.

Ændringsforslag 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udviklingen i engros- og detailtaksterne 
for levering af  taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og den tilsvarende 
udvikling inden for  
mobilkommunikationstjenester på 
nationalt plan i de forskellige 
medlemsstater, opgjort separat efter 
kunder, der betaler forud, og kunder, der 
betaler efterfølgende, samt udviklingen i 
kvaliteten og hastigheden af disse 
tjenester

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem der er et 
alternativ til roaming (taletelefoni, sms og 
data), især på baggrund af den 
teknologiske udvikling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne 
på roamingtjenester eller på andre måder 
af reduktioner i udgifterne til levering af 
roamingtjenester og den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre

udgår

Or. en

Ændringsforslag 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne på 

- i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af reduktioner i udgifterne til 
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roamingtjenester eller på andre måder af 
reduktioner i udgifterne til levering af 
roamingtjenester og den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre

mobilkommunikationstjenester og den 
vifte af takster og produkter, der udbydes 
til forbrugere med forskellige 
opkaldsmønstre

Or. en

Ændringsforslag 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede operatører, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem operatører.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning de strukturelle 
løsninger i medfør af artikel 3 og 4 har 
skabt øget konkurrence på 
roamingmarkedet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning de strukturelle 
løsninger i medfør af artikel 3 og 4 har 
skabt øget konkurrence på 
roamingmarkedet.

- i hvilken udstrækning de strukturelle 
løsninger i medfør af artikel 3 og 4 har 
skabt øget konkurrence på 
roamingmarkedet med det formål at nå 
frem til en enhedstarif.

Or. en

Ændringsforslag 355
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelsen af strukturløsningen 
hos operatørerne.

Or. en

Ændringsforslag 356
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilket omfang bestemmelsen i artikel 
4, stk. 6a, har bidraget til at opnå de mål, 
der er opstillet i denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på situationen.
Kommissionen undersøger navnlig, om 
det er nødvendigt at ændre de strukturelle 
foranstaltninger eller forlænge 
gyldigheden af en eller flere af de 
maksimale detailtakster, der er fastlagt i 
artikel 7, 9 og 12.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på situationen.
Kommissionen undersøger navnlig, om 
det er nødvendigt at ændre de strukturelle 
foranstaltninger eller forlænge 
gyldigheden af en eller flere af de 
maksimale detailtakster, der er fastlagt i 

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere og 
med henblik på at nå frem til en 
enhedstarif, fremsætter Kommissionen 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at tilvejebringe de tekniske og 
strukturelle ændringer, der er nødvendige 
for et reelt indre marked for
mobilkommunikation, som kan føre frem 
til en enhedstarif, der forhindrer 
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artikel 7, 9 og 12. diskriminerende prispolitik mellem 
kommunikation i hjemlandet og i EU.

Or. en

Ændringsforslag 359
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den udløber den 30. juni 1 2022  . Kommissionen evaluerer denne 
forordning senest den 30. juni 2020 i lyset 
af de høstede erfaringer og de fremskridt, 
der er gjort ved dens gennemførelse, og 
fremsætter eventuelle nødvendige forslag.

Or. ro


